
 

 

 

254. fundur 

 

Miðvikudaginn 3. apríl 2013, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal á 1. hæð í 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Þeir sem sátu fundinn voru: Ólafur Friðriksson, formaður, Elín Björg Jónsdóttir, Pálmi Vilhjálmsson, 

Sigurður Loftsson, Guðrún Sigurjónsdóttir, Björn Snæbjörnsson og Guðný Helga Björnsdóttir. 

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  

 

Í upphafi fundar bauð formaður  Guðnýju Helgu Björnsdóttur velkomna á fundinn en hún hefur verið 

varamaður Haraldar Benediktssonar sem hefur óskað eftir leyfi frá störfum. Haraldi voru þökkuð 

farsæl störf á undangengnum árum. 

 

Formaður stjórnaði fundinum og tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 253. fundar og dagskrá. 

Fundargerð 253. fundar lögð fram – Samþykkt án athugasemda.  

 

2. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús – mars 2013.  

 Formaður lagði fram framreiknaðan verðlagsgrundvöll kúabús frá 1. mars sl., ásamt 

útreikningi vaxtagjalda frá Einari Hafliða Einarssyni, endurskoðanda. Þar kemur fram að sá 

liður lækkaði frá því í desember sl. um kr. 86.250.- og eru vaxtagjöld samtals kr. 2.300.801.- 

Grundvöllurinn hefur hækkað um liðlega 2,4% frá 1. júní 2012 og er heildarkostnaður alls kr. 

34.624.671.- Grundvöllurinn var síðan staðfestur að loknum umræðum.  

Í framhaldi af umræðum um verðlagsgrundvöllinn og samanburð hans við rauntölur í búrekstri 

var ákveðið að boða fulltrúa Hagstofu Íslands til næsta fundar, m.a. til að fá upplýsingar um 

hvað liði upplýsingasöfnun á afkomu búa og hagtölusöfnun í landbúnaði.  

 

3. Ársreikningar Mjólkursamsölunnar og Auðhumlu 2012. 

Pálmi Vilhjálmsson lagði fyrir fundinn ársreikninga Mjólkursamsölunnar ehf og Auðhumlu 

svf. fyrir árið 2012. Hagnaður MS er tæpar 290 m.kr. eftir skatta, en heildarvelta var 20,6 ma. 

króna. Ársreikningur samstæðu Auðhumlu svf. sýndi hagnað um tæpar 441,8 m.kr. á árinu. 

Ákveðið var að biðja um afkomutölur Mjólkursamlags KS fyrir sl. ár. 

 

4. Önnur mál. 

Ákveðið var að fresta 4. og  5. lið boðaðri dagskrá til næsta fundar 7. maí 2013 kl. 10.00 í 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 

 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín E. Sigfúsdóttir 


